
 
  
 
                                            
 
                                                                                                                                                                                           Հավելված   

 Երևանի քաղաքապետի  
 «11» «08» 2020թ.h. 2468-Ա  որոշման 

 
 

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
 
 

Հ.Հ. Դիմողը 
Անշարժ գույքի գտնվելու 

վայրը 
Անշարժ գույքի տեսակը Տրամադրվող հասցեն 

1 2 3 4 5  

1 

Արամ Հովհաննիսյան 
/լիազորված անձ/ 
Վահե Սարգսյան 
/սեփականատեր/ 

Ներքին Չարբախ փողոց,  
1-ին նրբանցք, հ.72 

հողամաս 

Վահե Սարգսյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Ներքին Չարբախ փողոցի 1-ին նրբանցքի հ.72 հասցեում գտնվող 
270.0 քառ. մետր մակերեսով հողամասին /վկ. հ.20072020-01-0282/ 
տրամադրել հասցե՝ Ներքին Չարբախ 1-ին փողոց, հ.72/1 

2 Ջիվան Բաբայան 
«Մասիս-Ա» այգետարածք, 

հ.43 
հողամաս 

Ջիվան Բաբայանին հատկացված, «Մասիս-Ա» այգետարածքի 500.0 
քառ. մետր մակերեսով հ.43 հողամասին /հիմք՝ «Հայաստանի 
ազգային արխիվ» ՊՈԱԿ-ի 24.03.2020թ. հ. Հ-2854 տեղեկանք/  
տրամադրել հասցե՝ Նուբարաշեն «Մասիս-Ա» այգեգործական 
տարածք, հ.52 

3 Աշոտ Գասպարյան 
Դավթաշեն 7-րդ փողոց, 

հ.47ա  
հողամաս 

Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանի 
17.07.2020թ. գործ հ. ԵԴ/6173/02/19 վճռով հաստատված 
հաշտության համաձայնությամբ, Աշոտ Գասպարյանին անցած 
Դավթաշեն 7-րդ փողոցի հ.47ա հասցեում գտնվող 40.65 քառ. մետր 
մակերեսով հողամասին տրամադրել հասցե՝ Դավթաշեն 7-րդ 
փողոց, հ.47/1 

4 
Մհեր Զաքարյան 
/լիազորված անձ/ 
Մխիթար Մնացականյան 

Պարոնյան փողոց, հ.21 շենք մանսարդային հարկ 

20.09.2019թ. հ.01/19-Մ-11431-319 ավարտական ակտի 
/շահագործման թույլտվություն/ համաձայն, Մխիթար 
Մնացականյանի կողմից Պարոնյան փողոցի հ.21 շենքում 
կառուցված մանսարդային հարկին տրամադրել հասցե՝ Պարոնյան 
փողոց, հ.21/4 շենք, շինություն հ.4/1 
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5 
Անահիտ, Գագիկ և Շուշանիկ 
Սիմոնյաններ 

Ն. Զարյան փողոց, հ.64 բնակելի տուն 

Անահիտ, Գագիկ և Շուշանիկ Սիմոնյաններին ընդհանուր 
բաժնային սեփականության իրավունքով պատկանող, Ն. Զարյան 
փողոցի հ.64 հասցեում գտնվող 16.4 քառ. մետր մակերեսով 
բնակելի տանը /վկ. հ.10072020-01-0052/ տրամադրել հասցե՝ 
Զարյան փողոց, հ.64/1 

6   «ՍՅՈՒԶԻ-6» ՍՊԸ 
Հանրապետության փողոց, 

հ.49 /2-րդ մուտք/ 
նկուղային տարածք 

«ՍՅՈՒԶԻ-6» ՍՊԸ- ին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Հանրապետության փողոցի հ.49 շենքում /2-րդ մուտք/ գտնվող 
նկուղային տարածքին սեփ. վկ. հ.17154/ տրամադրել հասցե՝ 
Հանրապետության փողոց, հ.49 շենք, շինություն հ.26 

7 Արմեն Արշակյան 
Թավիրզյան փողոց, հ.40 և 
Հ. Էմինի փողոց, հ.65/3 

բնակելի տուն 

06.08.2020թ. հ.01/19-Ս-4994-200 ավարտական ակտի 
/շահագործման թույլտվություն/ համաձայն Արմեն Արշակյանի 
կողմից, Թավիրզյան փողոցի հ.40 և Հ. Էմինի փողոցի հ.65/3 
հասցեներում կառուցված բնակելի տանը տրամադրել հասցե՝ 
Թավիրզյան փողոց, հ.40 

8 
Լյուդմիլա Մելիքսեթյան, Արման և 
Զարուհի Պողոսյաններ 

Ծխախոտագործների 
փողոց, հ.14 

բնակելի տուն 

Սեփականության և ըստ օրենքի ժառանգության իրավունքի 
11.12.2012թ. հ.8461 և հ.8462 վկայագրերով, Լյուդմիլա 
Մելիքսեթյանին, Արման և Զարուհի Պողոսյաններին անցած 
ժառանգական գույքին՝ Ծխախոտագործների փողոցի հ.14 
հասցեում գտնվող բնակելի տանը  տրամադրել հասցե՝ 
Ծխախոտագործների փողոց, հ.14/2 

9 Մարիամ Մկրտչյան 
Տիչինայի փողոց, 2-րդ 

նրբանցք, հ.5 
բնակելի տուն 

Մարիամ Մկրտչյանին պատկանող Տիչինայի փողոցի  2-րդ 
նրբանցքի  հ.5 հասցեում գտնվող բնակելի տանը /ինվ. հ.420/ 
տրամադրել հասցե՝ Տիչինայի փողոց, 2-րդ նրբանցք, հ.5/2 

10 Սիրանուշ Մկրտչյան 
Տիչինայի փողոց, 2-րդ 

նրբանցք, հ.5 
բնակելի տուն 

Ըստ օրենքի ժառանգության իրավունքի 11.07.2019թ. հ.3490 
վկայագրով, Սիրանուշ  Մկրտչյանին անցած ժառանգական 
գույքին՝  Տիչինայի փողոցի  2-րդ նրբանցքի  հ.5 հասցեում գտնվող 
բնակելի տանը  տրամադրել հասցե՝ Տիչինայի փողոց, 2-րդ 
նրբանցք, հ.5/3 

11 

Արամ Աջաբխանյան 
/լիազորված անձ/ 
Դավիթ Մուրադյան և Անիչկա 
Զախարյան 

Մաշտոցի պողոտա, հ.9 
շենք, հ.30, հ.30/1, հ.30/2, 
հ.30/3, հ.30/4 և հ.30/5 

միջանցք 

Դավիթ Մուրադյանին և Անիչկա Զախարյանին ընդհանուր 
համատեղ սեփականության իրավունքով պատկանող, Մաշտոցի 
պողոտայի հ.9 շենքի հ.30, հ.30/1, հ.30/2, հ.30/3, հ.30/4 և հ.30/5 
հասցեներում գտնվող միջանցքի /վկ. հ.10062020-01-0156,                  
վկ.հ.10062020-01-0155, վկ.հ.10062020-01-0158, վկ.հ.10062020-01-
0157, վկ.հ.10062020-01-0154  և  վկ.հ.10062020-01-0159/բաժանման 
հատակագծով առանձնացվող 3.67քմ մակերեսով մասին 
տրամադրել հասցե՝ Մաշտոցի պողոտա, հ.9 շենք, հ.30/6 
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12 
Մարինե Առաքելյան 
/լիազորված անձ/ 
Իրինա Առաքելյան 

Դավթաշեն 2-րդ փողոց, 
հ.50 

բնակելի տուն 

Դավթաշեն 2-րդ թաղամաս, հ.50 հասցեում գտնվող 158.6քմ 
մակերեսով բնակելի տանը /հիմք՝ անշարժ գույքի բաժանվող 
/առանձնացվող/ մասերի նվիրատվության և հողամասից 
սահմանափակ օգտվելու իրավունքի /սերվիտուտի/ 05.08.2020թ. 
հ.8374 և հ.8375 պայմանագրեր/ տրամադրել հասցե՝ Դավթաշեն 2-
րդ փողոց, հ.50/2 

13 
Մարինե Առաքելյան 
/լիազորված անձ/ 
Արթուր Առաքելյան 

Դավթաշեն 2-րդ փողոց, 
հ.50 

բնակելի տուն 

Դավթաշեն 2-րդ թաղամաս, հ.50 հասցեում գտնվող 84.0քմ 
մակերեսով բնակելի տանը /հիմք՝ անշարժ գույքի բաժանվող 
/առանձնացվող/ մասերի նվիրատվության և հողամասից 
սահմանափակ օգտվելու իրավունքի /սերվիտուտի/ 05.08.2020թ. 
հ.8374 և հ.8375 պայմանագրեր/ տրամադրել հասցե՝ Դավթաշեն 2-
րդ փողոց, հ.50/3 

14 
Մարինե Առաքելյան 
/լիազորված անձ/ 
Արթուր Սարգսյան 

Դավթաշեն 2-րդ փողոց, 
հ.50 

բնակելի տուն 

Դավթաշեն 2-րդ թաղամաս, հ.50 հասցեում գտնվող 39.0 քմ 
մակերեսով բնակելի տանը /հիմք՝ անշարժ գույքի բաժանվող 
/առանձնացվող/ մասերի նվիրատվության և հողամասից 
սահմանափակ օգտվելու իրավունքի /սերվիտուտի/ 05.08.2020թ. 
հ.8374 և հ.8375 պայմանագրեր/ տրամադրել հասցե՝ Դավթաշեն 2-
րդ փողոց, հ.50/4 

15 Սոֆիկ Հակոբյան 
Տպագրիչնեիր փողոց, հ.13 

շենք 
արվեստանոց 

Սոֆիկ Հակոբյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Տպագրիչնեիր փողոցի հ.13 շենքում գտնվող արվեստանոցին /սեփ. 
վկ. հ.3022/ տրամադրել հասցե՝ Տպագրիչնեիր փողոց, հ.13 շենք, 
շինություն հ.62 

16 Գագիկ Ասատրյան 
Արմենակ Արմենակյան 

/Ամառանոցային/ փողոց, 
հ.207 

բնակելի տուն 

Գագիկ Ասատրյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Արմենակ Արմենակյան /Ամառանոցային/ փողոցի հ.207 հասցեում 
գտնվող բնակելի տանը / վկ. հ. 2096322/ տրամադրել հասցե՝ 
Արմենակ Արմենակյան փողոց, հ.133/8 

17 Գագիկ Ասատրյան 
Արմենակ Արմենակյան 

/Ամառանոցային/ փողոց, 
հ.207 

բնակելի տուն 

Գագիկ Ասատրյանին սեփականության իրավունքով պատկանող, 
Արմենակ Արմենակյան /Ամառանոցային/ փողոցի հ.207 հասցեում 
գտնվող բնակելի տանը / վկ. հ. 2096321/ տրամադրել հասցե՝ 
Արմենակ Արմենակյան փողոց, հ.133/7 

                            
 
                                           
 
                                    Երևանի քաղաքապետարանի   
                                                                       աշխատակազմի   քարտուղար՝                                                            Վ. Խաչատրյան    
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